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BELEDİYELERDE RİSK YÖNETİMİNE
YÖNETİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN BİR BAKIŞ

ABDÜLKADiR COŞKUN

Günümüzde finans, hizmet ve üretim sektör-
lerinde oluşan belirsizlikler firmaları ve kurumları 
hedeflerine ulaşmada olumsuz yönde etkile-
mektedir. Özellikle Covid-19 pandemisi sonra-
sı meydana gelen belirsizlikler hem özel sektör 
hem de kamu da proaktif olmanın gereğini 
ortaya çıkarmıştır. Proaktif yönetim anlayışına 
sahip olma da ise risk yönetimi disiplini ön pla-
na çıkan önemli bir sistemdir.

Risk, Fransızca kökenli bir kelime olup za-
rara uğrama tehlikesi, riziko anlamlarına gel-
mektedir.1 Karar kuramında risk, karar vericinin 
herhangi bir olayın sonuçlarını belirleyeme-
diği durumları ifade eder. Finans alanında ise 
risk; işletmenin finansal yönüyle ilgili planlanan 
veya beklenen herhangi bir durumun meyda-
na gelmesinde ortaya çıkan sapma ihtimalidir.2 
Riski özetleyecek olursak ‘gelecekte karşılaşa-
bilecek olan ve amaçların gerçekleştirmesini 
engelleyebilecek tehditler/olumsuzluklar veya 
amaçlara ulaşmayı kolaylaştırabilecek fırsat-
lar’ olarak tanımlayabiliriz. Bu tanım, bize ris-
kin yapısal özelliklerinden olan ‘fırsat ve tehdit’ 
kavramlarını sunmaktadır.3 Fırsatlar, riskin mey-
dana gelmesi durumunda ortaya çıkabilecek 

1.  https://sozluk.gov.tr/
2. Emhan, Abdurrahman, “Risk Yönetim Süreci Ve Risk Yö-
netmekte Kullanılan Teknikler” Atatürk Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 3, 2009,s.210
3. Derici, Onur; Tüysüz, Zekeriya ve Sarı, Aydın, “Kurumsal 
Risk Yönetimi ve Sayıştay Uygulaması” Sayıştay Dergisi, 
Sayı: 65, 2007, s.152.

olan, kurum açısından dış kaynaklı kazanımlar 
ve fayda sağlayan durumlar; tehditler ise riskin 
oluşması halinde doğabilecek olan ve dış kay-
naklı olarak kurumu olumsuz yönde etkileyecek 
durumlar şeklinde ifade edilmektedir.

Risk yönetimi; riskleri tanımlamayı, değer-
lendirmeyi, onlara karşı yürütülecek olan kont-
rol faaliyetlerini belirlemeyi, henüz kontrol al-
tına alınamamış veya kontrol tanımlanmamış 
olan risklerde aksiyon planlarının geliştirilmesini, 
sorumlulukları tayin etmeyi, belirlenen kontrol 
ve eylem faaliyetlerini uygulamayı, bunları iz-
lemeyi, sonuçlarını gözden geçirmeyi ve gün-
cellemeyi kapsayan süreçler bütünüdür.4 Aynı 
zamanda risk yönetimi, kurumun hedeflerine 
ulaşmasını engelleyebilecek tehditlerin ya da 
kuruma yeni imkan ve hedefler katabilecek fır-
satların da belirlenmesi, değerlendirilmesi ve 
kontrol edilebilmesini mümkün kılan holistik yö-
netim uygulamalarını kapsamaktadır.

Risk Yönetim Sistemi’nin belediyelere sağla-
yabileceği faydaları şu şekilde sıralayabiliriz;

• İdarenin amaç ve hedeflerine ulaşmasına 
dolayısıyla kurumsal performansın 
geliştirmesine katkı sağlamak, 
• Kaynak kullanımının etkinliğini arttırmak,
• Mevzuata ve düzenlemelere uygunluğu sağ-
lamak, 
• Hesap verilebilirliği artırmak, 
4. Derici, Onur; Tüysüz, Zekeriya ve Sarı, Aydın,s.210.
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• Vatandaş nezdinde olumlu bir imaja sahip ol-
masına katkı sağlamak, 
• İdarelerin sunduğu hizmetler ve gerçekleştirdiği 
faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanmasına ve 
kalitesinin geliştirilmesine yardımcı olmak.

Belediyeler yasal anlamda yükümlülüklerini 
yerine getirmek adına Risk Yönetim Sistemle-
ri’ni 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 
doğrultusunda baz alarak gerçekleştirmektedir. 
Bu planda risk yönetimi Kamu İç Kontrol Stan-
dartları içerisinde Risk Değerlendirme Stan-
dartları bölümü altında ele alınarak kurumlara 
genel manada bir perspektif çizmektedir.5 İki 
yılı kapsayacak şekilde hazırladıkları Kamu İç 
Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planları’n-
da risk değerlendirmeyle ilgili makul güvence 
sunmaları gerekmektedir. Bu bağlamda beledi-
yeler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergele-
rini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duy-
dukları kaynakları içeren plan ve programlarını 
oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve 
programlara uygunluğunu sağlamalıdır. Ayrıca 
sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve 
hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek 
iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli 
ve alınacak önlemleri belirlemelidir. Hazırlanan 
planın verisel analizi ve değerlendirmesi ise yıllık 
olarak değerlendirme raporu yapılarak güncel-
liği sağlanmalıdır. 

Bir başka deyişle kurumlar, Risk Yönetim Sis-
temleri’ni oluşturmalı, sürdürmeli ve izlemelidir-
ler. Bu noktada yönetim sistemleri belediyelere 
sistematik bir yaklaşım kazandırmak ve ku-
rumsal hafızanın korunması açısından önemli 
katkılar sağlamaktadır. Özellikle ISO 9001 Kali-
te Yönetim Sistemi (KYS) ve ISO 31000 Risk Yö-
netim Sistemi yol gösterici standartlar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. ISO 9001 KYS risk tabanlı 
düşünme kavramını ortaya koymuştur. Risk ta-
banlı düşünme ile riskin süreç boyunca dikkate 
alınmasını sağlamıştır. Bu sayede hizmet süreç-
lerinin hedefe ulaşma kapasitesi yani kurumla-
rın vatandaş memnuniyetini sağlama açısın-

5. Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, Resmi Gazete Tari-
hi: 26.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26738

dan başarısına engel olacak risklerin bertarafı 
ya da etkilerinin en aza indirgenmesi sağlana-
caktır. Ayrıca süreç, birim ve kurum bazında risk 
haritaları oluşturulabileceğinden etkin müda-
hale imkânı sağlanacaktır.

ISO 9001:2015 KYS standardına göre6

• Organizasyonun sistem amaçlarını karşılayabil-
me yeteneğini etkileyebilecek riskleri belirlemesi, 
• Ürün veya hizmetlerin uygunluğunu 
etkileyebilecek risklerin ve fırsatların 
belirlenmesini ve yönetilmesini taahhüt etmesi, 
• Kuruluşun riskleri ve fırsatları tanımlamak için 
harekete geçmesi ve tanımlanan risklerin ve 
fırsatların nasıl ele alınacağını planlaması, 
• Organizasyonun riskleri ve fırsatları izlemesi, 
ölçmesi, analiz etmesi ve değerlendirmesi, 
• Organizasyonun riskteki değişikliklere karşılık 
gelecek şekilde gelişmesi beklenmektedir.

Diğer yandan hizmet süreçlerinde oluşa-
bilecek fırsatların tespiti ve bunlardan azami 
düzeyde istifade edilmesiyle hizmet kalitesi-
nin arttırılması sağlanabilir. Kamu İdareleri İçin 
Stratejik Planlama Kılavuzu’nda kurum hedef-
lerinin belirlenmesi ve detaylandırılması aşa-
malarında her bir hedefe ilişkin risklerin tespit 
edilerek analiz edilmesi ve bu risklere ilişkin ön-
lemlerin belirlenmesi gerektiği ifade edilmiştir.7 
ISO 9001 KYS standardına göre Risk Yönetimi-
nin tasarlanması, stratejik planlama çalışmala-
rı için kuruma katma değer sağlayan proaktif 
bir çalışma olacaktır. Bu sayede bütüncül bir 
yaklaşımla, hedeflerin tespitinde kurumun hiz-
met alanlarında belirlenen risklerden istifade 
edilmesine imkan tanınmış olacaktır.

ISO 31000 Risk Yönetim Standardı, risk 
yönetimini sistematik ve mantıksal bir süreç 
olarak ayrıntılı bir şekilde açıklamaktadır. Bü-
tün kuruluşlar riski bir dereceye kadar yönetir-
ken, standart risk yönetimini etkin kılmak için 
pek çok sayıdaki prensibi de tesis etmektedir. 
Bu standart, kuruluşların genel idaresi, stratejisi 
ve planlaması, yönetimi, rapor verme süreçleri, 
politikaları, değerleri ve kültürü doğrultusunda 
6.  TS EN ISO 9001: 2015, Kalite Yönetim Sistemleri – Şartlar
7.  Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu; Kalkın-
ma Bakanlığı, 3.Sürüm,2018
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risk yönetimi ile ilgili süreci bütünleştirmek amaçlı 
bir çerçeve geliştirmesini, uygulamasını ve sürekli 
olarak iyileştirmesini tavsiye eder. Bu standartta 
açıklanan genel yaklaşım, herhangi karakterdeki 
riski sistematik, şeffaf ve güvenilir bir şekilde, kap-
sam ve içerik dahilinde yönetmek için prensipleri 
ve genel esasları sağlar.8 ISO 31000; risklere yö-
nelik kontrol işlev yöntemleri olarak risklerden ka-
çınma, risk kaynağını yok etmek, olasılığını azalt-
mak, etkisini düşürmek, riski transfer etmek gibi 
seçenekler sunarak riskler ile nasıl başa çıkılacağı 
konusunda kılavuzluk yapmaktadır.

Şekil 1 – Risk yönetimi süreci9

Risk Yönetimi ISO 31000’e göre kapsamın 
oluşturulması, riskin ölçümlenmesi, riskin ele 

alınması ile izleme ve gözden geçirme aşama-
larını içeren bir döngüden ibarettir. İzleme ve 
gözden geçirme çıktıları kapsamın oluşturul-
ması için geri bildirim oluşturmaktadır.  İç ve dış 
paydaşlarla iletişim ve danışma bu döngü bo-
yunca yer almaktadır.

Risk Yönetim Sistemini uygulayıp devamlılığı-
nı sağlayan iyi uygulama örnekleri incelendiğinde;

• Süreçlerdeki evrak kontrol parametrelerinde 
yaşanan bireysel hataların minimize edildiği,
• Onay mekanizmasının risk üzerinden değer-
lendirilmesi nedeniyle etkin yürütüldüğü,
• Dilekçe/Evrak, Kayıt/Alım dosyalarındaki bilgi ve 
belgelerin eksik veya hatalı olmasının önüne geçil-
diği,
8 https://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=2041&Pa-
rentID=1060 Erişim Tarihi:21.04.2021 
9. TS ISO 31000 Risk Yönetimi Prensipler ve Genel Esaslar

• Arazide yürütülmekte olan faaliyetlerin ba-
rındırdığı tehlikelerin kontrol altına alınabildiği, 
güvenlik tedbirlerinin maksimum düzeye taşı-
nabildiği,
• Kurumda kullanılmakta olan program, yazılım 
ve uygulamalardaki sorunların ve uyuşmazlıkla-
rın erken farkedilebilmesi ile birbiriyle entegras-
yonunun hızlandırılmasının sağlanabildiği,
• Tüm şartlar karşılanmasına rağmen organi-
zasyonel planlamalardaki sorunlar nedeniyle 
kaybedilen davaların var olması ve risk yöneti-
mi ile bunun farkedilebilirliğinin sağlanabildiği, 
bu durumun yöneticilerin davalara katılımı ile 
ortadan kaldırılabildiği, 
• Kaynak ihtiyacı nedeniyle risklerin oluşmasının 
farkedilebildiği ve kaynak ihtiyacının giderilme-
si ile ilgili süreçteki riskin ortadan kaldırılabildiği,
• Risklerin ihtiyaçları verisel olarak gözler önü-
ne sunması ile vatandaş nezdindeki ihtiyaçların 
daha hızlı farkedilebilmesi ve dolayısıyla va-
tandaş memnuniyetine katma değer sağladığı 
gözlemlenmiştir.

Sonuç olarak ISO 9001 KYS ve ISO 31000 Risk 
Yönetim Standartları, kurumlara risklerini yönet-
mede iyileştirmeyi esas alan önemli araçlardır. 
Birbiriyle entegre olarak da tasarlanabilmekte 
ve sistem sürdürülebilmektedir. Kurumun tüm 
seviyelerine yaygınlaştırılmış bir Risk Yönetimi, 
hedeflere ulaşmaya katkı sağlamakta, sunulan 
ürün/hizmetlerin kalitesini arttırmakta ve dola-
yısıyla vatandaş memnuniyetini artırmaktadır. 
Bununla birlikte işletme kaynaklarının etkin ve 
verimli kullanımını, organizasyon ve yönetim ye-
teneğinin geliştirilmesini, verilere dayalı olarak 
sayılarla konuşabilmeyi dolayısıyla yerinde ve 
etkin karar alabilmeyi garanti etmektedir. 

Bu bağlamda, vatandaşa hizmet sunmakla 
mükellef olan yerel yönetimlerin, beklenmeyen 
ve öngörülmeyen risklere karşı da bir Risk Yö-
netim Süreci oluşturması, işletmesi ve bunu iç 
ve dış koşulların değişimine göre düzenli olarak 
güncellemesi önem arz etmektedir. Kamu hiz-
metlerinde esas olan devamlılık ilkesi, risk yöne-
tim süreçlerinin proaktif bir biçimde uygulan-
masıyla gerçekleştirilebilecektir.


